Přílohy k projektové žádosti
Spolu s projektovou žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy. V případě, že
některá z relevantních příloh bude chybět, bude Žadatel/Vedoucí partner vyzván k jejímu
doplnění. Přílohy musí být předloženy v elektronické verzi.
U mikroprojektu typu A (společný – s Vedoucím partnerem) je nutné předložit všechny
přílohy jak za Vedoucího partnera, tak za všechny Partnery mikroprojektu.
U mikroprojektu typu B (partnerský) a typu C (samostatný) povinné přílohy předkládá pouze
Žadatel, povinné přílohy za Partnera/Partnery se nepředkládají.
V případě, že je nutné, aby Žadatel/Vedoucí partner doložil Správci Fondu další podklady
nezbytné pro kontrolu přijatelnosti či hodnocení projektu, je nutné tyto podklady Správci
Fondu poskytnout ve stanoveném termínu, jinak nebude možné mikroprojekt
dále hodnotit a předložit jej na příslušném zasedání Euroregionálního řídícího výboru.
1)

Doklad o vhodnosti partnera
Doklad o vhodnosti partnerů se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů:
- stát, organizační složka státu;
- obec nebo městská část územně členěného statutárního města, kraj;
- veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK);
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;
- veřejná nebo státní vysoká škola – (subjektivitu ověří Euroregion na základě přílohy č.
1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění).
U ostatních právních forem bude předkládán následující doklad o právní subjektivitě
(doklad o vhodnosti partnerů se dokládá a posuzuje u následujících subjektů):
SUBJEKT

DOKLAD

Akciová společnost s veřejnými prostředky

Výpis z obchodního rejstříku

Církevní organizace a evidované církevní
právnické osoby

Výpis z rejstříku evidovaných právnických
osob vedený Ministerstvem kultury

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Výpis z obchodního rejstříku

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Výpis z registru seskupení

Komora (s výjimkou profesních komor)

Výpis z obchodního rejstříku

Nadace a nadační fond

Výpis z nadačního rejstříku

Obecně prospěšná společnost

Výpis z rejstříku obecně prospěšných
společností
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Organizační jednotka sdružení

Výpis z registru osob a stanovy registrované
Ministerstvem vnitra

Pobočný spolek

výpis ze spolkového rejstříku

Příspěvkové organizace

výpis z obchodního rejstříku nebo
rozhodnutí zřizovatele spolu se zřizovací
listinou

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Výpis ze spolkového rejstříku

Spolek

Výpis ze spolkového rejstříku

Společnost s ručením omezeným, s
veřejnými prostředky

Výpis z obchodního rejstříku

Státní podnik

Výpis z obchodního rejstříku

Stavovská organizace - profesní komora

Výpis z registru osob

Svaz církví a náboženských společností

Výpis z rejstříku svazů církví a náboženských
společností

Svazek obcí

Výpis z registru osob nebo výpis z rejstříku
svazků obcí

Školská právnická osoba

Výpis z rejstříku školských právnických osob

Ústav

Výpis z rejstříku ústavů

Veřejná výzkumná instituce

Výpis z rejstříku veřejných výzkumných
institucí

Zájmové sdružení

Výpis ze spolkového rejstříku

Zájmové sdružení právnických osob

Výpis ze spolkového rejstříku

2)

Doklad jednatelského oprávnění
Třeba doložit u osoby, která podepisuje projektovou žádost či čestná prohlášení
související s projektem.
Předkládá se v případě, když jednatelské oprávnění není možné zjistit z dokladu o
právní subjektivitě.
Dokladem jednatelského oprávnění může být např. zápis ze schůze zastupitelstva
samosprávného celku, stanovy, zápis o nominování nebo volbě statutárního orgánu,
plná moc apod.
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3)

a) Dohoda o spolupráci - pro projekty s Vedoucím partnerem (A)
b) Prohlášení o partnerství - pro projekty samostatné (C) a partnerské (B)
Formuláře ke stažení na www.ern.cz

4)

a) Podrobný rozpočet projektu - pro projekty s Vedoucím partnerem (A)
b) Podrobný rozpočet projektu - pro projekty samostatné (C) a partnerské (B)
Formuláře ke stažení na www.ern.cz

5)

Čestné prohlášení
Část - Obecné prohlášení
- je povinná pro všechny
- zahrnuje prohlášení o zajištění spolufinancování a financování své části projektu a
financování nezpůsobilých výdajů, prohlášení o bezdlužnosti, beztrestnosti ad.,
prohlášení, že projektu nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu
financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu
financovaného ze zdrojů Evropských společenství, prohlášení o souladu s příslušnou
legislativou a pravidly stanovenými ŘO/NO (toto činí pouze Vedoucí partner
projektu/Žadatel), další informace a sdělení k projektu
Část – Prohlášení o plátcovství / neplátcovství DPH
- je povinná pro všechny
Část - Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi
- tato část se povinně vyplňuje v případě, že v rámci projektu budou prováděny
stavební práce
Část - Prohlášení – území soustavy NATURA 2000
- pokud je projekt realizován na území soustavy NATURA 2000 nebo takové území
může být realizací projektu dotčeno, partner tuto část čestného prohlášení
nevyplňuje, ale předkládá s žádostí stanovisko příslušného orgánu
V závěru čestného prohlášení partner zaškrtnutím stvrdí pravdivost a úplnost údajů.
Formulář ke stažení na www.ern.cz

6)

Identifikace bankovního účtu
Formulář ke stažení na www.ern.cz
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Specifické přílohy (pouze k některým typům projektů)
7)

Mapa, místopisné náčrty s umístěním projektu
– libovolná forma, z níž bude patrné zobrazení lokalizace všech klíčových aktivit
projektu všech partnerů v pohraničí

8)

Přílohy pro projekty obsahující stavební práce
Viz příloha Stavební přílohy ČR

9)

Prohlášení žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánů v praxi
Formulář ke stažení na www.ern.cz

10) Tabulka pro projekty vytvářející příjmy
Formulář ke stažení na www.ern.cz
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